
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

Anim.: Irmãos e irmãs, bendito seja Deus, que 
nos reúne por amor!
Sejam todos muito bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebrando o Mistério Pascal de Cristo, 
na liturgia de hoje meditaremos sobre o modo 
de agir de Deus perante Seu povo. 
Como todo agricultor que espera bons frutos 
da sua lavoura, da mesma forma, Deus, o 
proprietário da vinha, espera que produzamos 
os frutos do Reino, cujas sementes foram 
plantadas por Jesus no meio de nós.
Cantemos:

3. CANTO DE ABERTURA: 1 (CD 11), 23

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 162 (CD3), 163 (CD 3)

Dir.: Arrependidos dos nossos pecados implo-
remos a misericórdia de Deus: 

Dir.: Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate 
de muitos, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, que congregais na unidade os 
vossos filhos dispersos, tem piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: O Deus todo-poderoso e cheio de mise-
ricórdia tenha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

TODOS: Amém.

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 205 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus justo e misericordioso, 
vós cuidais sem cessar de vossa Igreja. Não 
abandoneis esta plantação de vossas próprias 
mãos. Continuai a cultivá-la com carinho para 
que produza frutos abundantes para vós. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 5,1-7

9. SALMO RESPONSORIAL: 79(80)
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DEUS FAZ COMUNHÃO

A vinha do Senhor é a casa de Israel.
Arrancastes do Egito esta videira, 
e expulsastes as nações para plantá-la; 
até o mar se estenderam seus sarmentos, 
até o rio os seus rebentos se espalharam.

Por que razão vós destruístes sua cerca, 
para que todos os passantes a vindimem, 
o javali da mata virgem a devaste, 
e os animais do descampado nela pastem?

Voltai-vos para nós, Deus do universo! 
Olhai dos altos céus e observai. 
Visitai a vossa vinha e protegei-a! 

Foi a vossa mão direita que a plantou; 
protegei-a, e ao rebento que firmastes!

E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus! 
Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome! 
Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, 
e sobre nós iluminai a vossa face! 
Se voltardes para nós, seremos salvos!

10. SEGUNDA LEITURA: Fl 4,6-9

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 268, 269

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim 
de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, 
foi do meio do mundo. Amém! Aleluia, aleluia!

12. EVANGELHO: Mt 21,33-43

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai, por Jesus 
Cristo, no Espírito Santo, que atenda as nossas 
súplicas e rezemos juntos:

Senhor escutai a nossa prece!
Senhor, olhai para a vossa Santa Igreja, pelo 
Papa, Bispos, Padres e Diáconos para que 
sejam uma vinha fecunda, cheia de frutos, como 
uma esposa fiel que espera a volta de Cristo.
Nós vos pedimos!

Senhor, olhai para os nossos governantes, para 
que sejam fiéis administradores e empenhem-se 
na promoção e defesa da vida. 
Nós vos pedimos!

Senhor, olhai a nossa comunidade para que to-
dos nós, missionários e missionárias, sejamos 
renovados na vossa graça com um verdadeiro 
ardor missionário.
Nós vos pedimos!

Senhor, olhai pelos que sofrem em meio a 
tantas necessidades, doenças, dependências, 
violência, injustiça e abandono, que suas dores 
contribuam para a redenção da humanidade.
Nós vos pedimos!

Dir.: Irmãos e irmãs, concluamos nossas pre-
ces, rezando juntos pela vida em sua plenitude, 
buscando o ardor missionário necessário em 
nossa missão de defender e cuidar da vida em 
todas as suas dimensões.

Oração do Mês Missionário

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte trans-
bordante da missão,
Ajuda-nos a compreender que a vida é missão, 
dom e compromisso.
Que Maria, nossa intercessora na cidade, no 
campo, na Amazônia e em toda parte, ajude, 
cada um de nós, a ser testemunhas proféticas
do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado 
permanente de missão.
Eis-me aqui, Senhor, envia-me!
Amém.

Dir.: Ouvi e abençoai, Senhor, as preces que a 
vós elevamos e atendei aos pedidos da vossa 
igreja. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD4), 402 
(CD 24)

Dir.: Partilhemos tudo que somos e temos, 
apresentando ao Senhor nosso desejo de lutar 
e defender com amor o cuidado da vida em 
todas suas etapas.
Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO
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Dir.: Com alegria e confiança elevemos ao Pai 
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo para a prevenção 
da Covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 498 , 522

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD 18), 834 (CD 18)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, todo-poderoso, o 
Pão da Palavra nos alegrou e nos tornou mais 
próximos de vós e dos irmãos. Transformai-
nos no Cristo e seremos mais vossos filhos 
e filhas, mais cristãos. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde!

TODOS: Amém.

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre vós a Sua face 
e se compadeça de vós!

TODOS: Amém.

Dir.: O Senhor volte para vós o Seu rosto e vos 
dê a Sua paz!

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 651 (CD 11), 653 (CD 4)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w No próximo dia 8 celebramos o dia do Nasci-
turo, que vem do Latim nascituru – aquele que 
há de nascer. A data celebra o direito à proteção 
da vida e saúde, à alimentação, ao respeito e a 
um nascimento sadio.
w Rezar pelas grávidas e também valorizar a 
participação delas na liturgia.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Gl 1,6-12, Sl 110(111),
 1-2.7-8.9.10c (R/. 5b),
  Lc 10,25-37
3.ª-feira: Gl 1,13-24, Sl 138(139), 

1-3.13-14AB.14C-15 
 (R/. 24B), Lc 10,38-42
4.ª-feira: At 1,12-14 / Cânt.: Lc 1,46-

47.48-49.50-51.52-53.
 54-55,(R/. 49), Lc 1,26-38
5.ª-feira: Gl 3,1-5, Cânt. Lc 1,69-70.
 71-72.73-75 (R/. cf. 68), 
 Lc 11,5-13
6.ª-feira: Gl 3,7-14, Sl 110(111),
 1-2.3-4.5-6 (R/. 5b), 
 Lc 11,15-26
Sábado: Gl 3,22-29, Sl 104(105),
 2-3.4-5.6-7 (R/. 8a), 
 Lc 11,27-28
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Mês Missionário de 2020
Tema: A vida é missão | Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

 As Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) têm a responsabilidade de organizar 
a Campanha Missionária, realizada sempre 
no mês de outubro, na Igreja de todo o 
Brasil. Colaboram nesta ação a CNBB, por 
meio da Comissão para a Ação Missionária 
e Cooperação Intereclesial, a Comissão 
para a Amazônia e outros organismos 
que compõem o Conselho Missionário 
Nacional (COMINA).
 Mesmo vivendo um tempo diferente, 
em que o mundo passa por uma pandemia 
que mudou nossas relações, a Campanha 
Missionária em 2020 quer ser um sinal de 
esperança para tantas vidas doadas de 
forma solidária. O tema escolhido “A vida é 
missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” 
(Is 6,8) irão nos ajudar no crescimento da 
consciência missionária.
 Ser discípulo missionário está além 
de cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa 
Francisco lembra que “a missão no coração 
do povo não é uma parte da minha vida, 
ou ornamento a ser posto de lado. É algo 
que não posso arrancar do meu coração” 
(Alegria do Evangelho, 27).
 Nós, cristãos, somos convidados a 
defender e cuidar da vida em todas as suas 
dimensões. Jesus de Nazaré definiu sua 
ação no mundo como o Divino Cuidador: 
“Eu vim para que todos tenham vida e vida 
em abundância” (Jo10,10). Esse também 
deve ser o compromisso de todos os 

missionários e missionárias, pois a vida 
é missão.
 A vida é o bem fundamental e básico 
em relação a todos os demais bens e 
valores da pessoa. Para a ética, a vida 
é um bem, mais que um valor. Deus, ao 
contemplar a criação, “viu que tudo era 
muito bom” (Gn 1,31).
 Todo missionário é convidado a edu-
car o olhar sobre as realidades de dor e, 
sobretudo, saber contemplar o belo, como 
fazia São Francisco de Assis, encantando-
-se com as criaturas presentes pelo ca-
minho.

Fonte: http://www.pom.org.br/
campanha-missionaria-2020/


